
Az eszményítés és a
leegyszerűsítés közö�
Esélyek és problémák az ortodox–katolikus párbeszéd
területén

Nem könnyű feladat áttekintést adnunk az ortodoxok és a katoliku-
sok között folyó ökumenikus párbeszéd jelenlegi állásáról, napjainkra
ugyanis — hála Istennek — rendkívül sokféle ökumenikus kapcsolat
alakult ki egyházaink között. Ha megpróbáljuk nagy vonalakban
szemügyre venni a mai helyzetet, könnyen előfordulhat, hogy arról
kezdünk beszélni, egyrészt mennyire csodálja számos nyugati ke-
resztény a keleti liturgiát és spiritualitást, másrészt milyen bírálattal il-
letik ortodox egyházi vezetők a nyugati kereszténység liberalizmusát
és erkölcsi relativizmusát. Nem hajlanak-e a nyugati keresztények az
ortodox kereszténység idealizálására? És nem figyelhető-e meg más-
részt, hogy ortodox részről könnyen leegyszerűsített képet alkotnak
a nyugati kereszténységről? A médiumok gyakran ilyen egyoldalúan
állítják be a keleti és a nyugati egyház viszonyát. Az eszményítés és a
leegyszerűsítés kettősségével ugyanakkor szintén nem jellemezhető
pontosan a sokkalta összetettebb valós helyzet. Ezért először is sze-
retném feltérképezni az ortodox–katolikus kapcsolatok bonyolult te-
rületét, majd a kapcsolatokban jelentkező problémákra térek rá, har-
madik lépésben a körvonalazódó esélyeket tekintem át, s végül azt
vizsgálom meg, miként törekedhetünk ma az egyház egységére.

Az ortodoxok és a katolikusok közötti ökumenikus kapcsolatok je-
len legi állásáról képet nyújtani igyekezve először is azt kell tudato -
sítanunk magunkban, hogy nem beszélhetünk csak úgy általánosság -
ban ortodoxiáról. Felekezettani szempontból az ortodox kereszténység
ugyanis három csoportra tagolható; a három csoport évszázadok óta
egymástól különváltan működik, egyházi közösség nincs közöttük.
Az első a keleti asszír egyház, ez a kelet-szír rítust követő, eredetileg
Mezopotámiában honos egyház, amely a középkorban Indiától Kö -
zép-Ázsián át egészen Kínáig hatalmas területen elterjedt, ma már
azonban csupán néhány százezer tagja van Irakban, Iránban és az
észak-amerikai diaszpórában. A második csoporthoz a 451-es Khal -
ké dóni zsinat után a birodalmi egyháztól elszakadó és azóta önálló
egyházi családot alkotó ortodox egyházak sorolhatók: a koptok, a
szírek, az örmények, az etiópok, az eritreaiak és az indiai malan ká rok.
A harmadik csoportba a khalkédói határozatokat annak idején a nyu-
gati egyházakkal együtt elfogadó keresztények tartoznak, akiknek
rítusát és egyházjogát nagyrészt a Kelet-Római Birodalom fővárosa
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határozta meg. Ezek az angolul Eastern Orthodoxnak, más nyelveken
többnyire egyszerűen ortodoxnak nevezett, bizánci rítusú egyházak
saját meggyőződésük szerint egyetlen egyházat alkotnak, jóllehet
mindegyiknek megvannak a maga nemzeti jellegzetességei. A leg-
nagyobb ilyen ortodox egyházak közé tartozik a görög, az orosz, az
ukrán, a román, a bolgár, a szerb és a grúz. A következők során csu-
pán az utóbbi egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszédről lesz
szó. És az ortodox világ sokféleségének tudatosításához végül arra is
szükség van, hogy a nyugat-európai államokban és Észak-Ameri ká -
ban élő, több százezernyi ortodox keresztényről se feledkezzünk
meg, akik egyrészt egyértelművé teszik, hogy az ortodox egyház
mára ugyanúgy elterjedt az egész világon, mint a katolikus, másrészt
mivel a nyugati kultúra területén élnek és dolgoznak, lehetőségük
van arra, hogy az ortodoxok és a katolikusok között folyó párbeszéd
egyik motorja legyenek.

Ha ezek után a katolikus egyházat vesszük szemügyre, szintén
nagyobb fokú sokféleséggel szembesülünk, mint feltételezni szokás.
Először is különbséget kell tennünk a latin rítusú katolikus egyház és
a különböző keleti rítusokat követő, Rómával egyesült egyházak kö-
zött. Az újkor elején kialakult, ma már meghaladottnak számító egy-
ségtörekvések következtében szinte valamennyi ortodox nemzeti
egyháznak van Rómával egyesült megfelelője. Ezek az egykor az or-
todoxok és a katolikusok közötti egység csírasejtjeinek szánt egyhá-
zak ma több szempontból is botránykövei az ortodox–katolikus pár-
beszédnek. Ugyanakkor e téren is ki kell emelnünk, hogy mindez
csak kelet-európai kontextusban van így, a Közel- és Közép-Keleten
gyakran termékeny együttműködésre képesek az ortodoxok és a
görög katolikusok, akár közös templomokat is építenek. Ezért az or-
todox–katolikus párbeszéddel kapcsolatban nem emlegethetjük csak
úgy egyszerűen az egyesült egyházakat, hiszen még Kelet-Európán
belül is komoly különbségek vannak köztük, például az egyesült
ukrán vagy román „népegyház” és az egészen kicsiny albán vagy
horvát görög katolikus közösségek között.

A sokféleség tudatosításához végül az is elengedhetetlen, hogy át-
tekintsük, milyen sokféle területen zajlik ökumenikus párbeszéd az
ortodoxok és a katolikusok között. Először is természetesen a párbe-
széd folytatásával megbízott hivatalos bizottságokat kell megemlíte-
nünk. Miután az 1980-as években kidolgozta az egyház- és szentség-
tani kérdésekkel foglalkozó alapvető dokumentumokat, a Rómával
egyesült egyházak kelet-európai újjáéledésének következtében 1990-
től válságos időszakon ment keresztül a nemzetközi ortodox–katoli-
kus bizottság. 2006-ban a szervezet újra megkezdte a működését, s az
azóta megjelentett ravennai dokumentumban a konciliaritás és a pri-
mátus viszonyának problémáját, vagyis az ortodoxok és a katolikusok
közötti viták egyik legfőbb kérdését boncolgatta. 2009 végén a bizott-
ság Cipruson rendezett konferenciát, amely azt vizsgálta, miként ítél-
ték meg a primátus kérdését az első keresztény évezredben. A nem-
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zetközi bizottságon kívül nemzeti és regionális szinten is működnek
hasonló szervezetek, amelyeknek fontos dokumentumokat köszön-
hetünk. A franciaországi ortodox–katolikus bizottság például már
1991-ben figyelemre méltó szöveget adott ki arról, hogy miként értel-
mezendő a római primátus az egyházak communióján belül. A ha-
sonló jellegű német szervezet a 90-es években elsősorban a szentségek
értelmezésével és a szentségi lelkipásztorkodással foglalkozott. Észak-
Amerikában már 1965-től rendszeresen gyűlésezik egy ortodox–ka-
tolikus konferencia, amely jól átgondolt dokumentumokat szövege-
zett meg, legutóbb 2006-ban a Filioque kérdéséről.

A teológiai bizottságokon kívül a püspöki konferenciák és egyes
püspökök is tartanak fenn hivatalos kapcsolatot az ortodox egyhá-
zak képviselőivel. Különösen élénk tevékenységet végez e téren az
olasz és a német püspöki konferencia. Az olasz helyzet talán azzal
függ össze, hogy egyrészt a bizánci kultúra évszázadokon át jelen
volt az itáliai félszigeten, másrészt ortodox hívők a mai napig gyak-
ran zarándokolnak Olaszországba, például Szent Miklós püspök-
höz, akinek a csontjait Bariban őrzik. Németországban a püspöki
konferencia ortodox teológushallgatók részére kidolgozott ösztön-
díjprogrammal is igyekszik előmozdítani az ortodox egyházzal
folytatott párbeszédet, az ökumenikus bizottság keretében mű-
ködő, Keleti egyházak nevű munkacsoporton keresztül ápol kapcso-
latokat ortodox felekkel, és önálló teológiai párbeszédet is folytat,
például a moszkvai patriarkátussal, amellyel hosszabb szünet után
2009 decemberétől újra folytatódhatnak a tárgyalások.

A párbeszéd harmadik színterét a nem hivatalos egyeztetések és
munkacsoportok alkotják. E téren már évtizedek óta komoly ered-
ményeket ér el a bécsi Pro Oriente alapítvány. Szintén jelentősek az
észak-olaszországi Boséban alapított ökumenikus közösség keleti
spiritualitással foglalkozó konferenciái és a lelkiségi mozgalmak (a
Sant’Egidio vagy a Fokolare) által ápolt személyes kapcsolatok.
Meg kell említenünk végül a 2004-ben Paderbornban létrehozott St.
Irenaeus nemzetközi ortodox–katolikus munkaközösséget, amely-
nek évente megrendezett konferenciái elsősorban a primátus el-
méleti és gyakorlati mozzanatainak viszonyával kapcsolatos kér-
déseket tűzik programjukra.

A párbeszéd negyedik síkjaként említhetők a hívő közösségek és
a hívő emberek között kialakuló kapcsolatok, amelyek gyakran ma-
gánszemélyek kezdeményezésére jönnek létre, de felbecsülhetetlen
szerepük van az ortodoxok és a katolikusok közötti kapcsolat el-
mélyítésének szempontjából.

Jóllehet az elmúlt negyvenöt évben az ökumenikus kapcsolatok sok-
rétű hálója alakult ki az ortodoxok és a katolikusok között, a párbe-
szédek alkalmával mindig ugyanazok a kérdések merülnek föl: a sza-
kadás okai, a mai konfliktusok és a jövőbeli kapcsolatokat érintő
elképzelések. Itt csupán három kérdéskört emelek ki, amely  nek vé-

Püspöki karok

Nem hivatalos
munkacsoportok

2. A meglévő problémák

488

Eleje:Layout 1  2010.06.17.  12:43  Oldal 488    (Fekete/Black lemez)



leményem szerint meghatározó jelentősége van az ortodox–katolikus
párbeszéd szempontjából: a primátus és a szinodalitás, a nemzet és az
egyetemesség, a reform és a folytonosság viszonyát.

Vegyük először a primátus és a szinodalitás kérdését, amellyel a
nemzetközi bizottság által kiadott ravennai dokumentum is foglal-
kozott. A szövegre adott katolikus reakciók kiemelték, hogy az orto-
dox egyház először ezzel a dokumentummal ismerte el, hogy az egye-
temes egyház síkján szükség van primátusra. Ez ugyan igaz, de csak
„az egyetemes síkon meglévő primátus tényére” vonatkozik, gya-
korlásának mikéntjét már nem érinti. Csakhogy pontosan a pápa ju -
ris dikciós és tanítóhivatali kompetenciáinak kérdése jelenti az orto-
dox–katolikus párbeszéd egyik kulcsproblémáját. E téren a párbeszéd
következő szakaszában a nemzetközi bizottságnak még számos tisz-
tázatlan kérdést meg kell válaszolnia. Ennélfogva a ravennai doku-
men tum még nem oldja meg a primátus kérdését. A szöveg legfon-
tosabb és a jövő szempontjából döntő hozadékát abban látom, hogy
az egyház valamennyi síkján elismeri a primátus és a szinodalitás köl-
csönös függését. Ha ezt komolyan vesszük, a ravennai dokumentum
nem csupán az ortodoxokat, de a katolikusokat is komoly kihívással
szembesíti. Egyrészt ugyanis a katolikus egyházban léteznek ugyan
formái a szinodális tanácsadásnak, de (a katolikus keleti egyházak ki-
vételével) alig van lehetőség a szinodális döntéshozásra. Másrészt a
ravennai dokumentumban vázolt egyházi struktúra szerint a pápai
primátus szintje alatt is kellene létezniük primátusi viszonyoknak.
A katolikus egyházon belül e szempontból is a katolikus keleti egy-
házak jelentik az egyetlen pozitív példát: csak itt van — legalább
részleteiben — efféle tekintélyük a pátriárkáknak, illetve metropo-
litáknak. Ezért az ortodoxiával folytatott ökumenikus párbeszéd
szempontjából előnyös lenne, ha megerősödne a katolikus pátriár-
kák és metropoliták, illetve a hozzájuk tartozó szinódusok tekinté-
lye. A katolikus keleti egyházak autonómiájának megerősödése
csök kentené ugyan a Vatikán befolyását és hatalmát, ezt a veszte-
sé get azonban jócskán kiegyensúlyozná, hogy növekedne az egyhá -
zak közötti kapcsolatok terén meglévő tekintélye.

A  párbeszédben érintett második kérdéskört a nem zet és az egye-
temesség viszonya jelenti. Természetesen minden egyház vallja, hogy
a keresztény hit fölötte áll a nemi, társadalmi, faji és nemzeti határoknak.
Ennek ellenére legkésőbb a 19. század óta szoros kapcsolat figyelhe-
tő meg a nemzeti tudat és az egyháztagság között. Jóllehet ez az ösz-
szefonódás ma inkább az ortodoxián belül jelent kezik, lényegében
minden népegyházi meghatározottságú társadalomban megvan. Az
egyház és a nemzet nemcsak Görögországban és Oroszországban, de
a lengyeleknél és a spanyoloknál is oly szoros egységben van, hogy
egységük olykor mintha már-már háttérbe szorítaná a keresztény hit
egyetemességét. Az egyház nemzeti kötődése katolikus részről azon-
ban inkább rejtett probléma, az ortodox egyházakban viszont egészen
látható formát is ölt. Különösen a nyugati diaszpórában, ahol különböző
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patriarkátusok ortodox püspökségei működnek egymással párhu-
zamosan, jóllehet az ortodoxok alapvetően egyetlen egyháznak tekintik
magukat, s ezért egyazon helyen egyetlen püspök alá kellene tartoz-
niuk. A probléma azonban hagyományosan ortodox országokban is
felszínre kerül, főként olyan esetekben, amikor párhuzamos egyhá-
zi struktúrák alakulnak ki, például Észtországban, Ukrajnában vagy
Moldovában. A nemzetiség kérdése, illetve az anyaegyházzal fenn-
tartott viszony (kötődés vagy elszakadás) mindezekben az ortodoxián
belül felmerülő problémakörökben szerepet játszik. És ha a nemze-
tiségi szempont lekerül a színről, megjelenik helyette a területi elv, mint
például az orosz ortodox egyháznál, amely multinacionális egyház-
nak tekinti magát, mert nem csupán született oroszok, hanem a poszt-
szovjet területek számos nemzetiségének képviselői vannak a tagjai
között. A moszkvai patriarchátus ily módon próbálja megvédi „ká-
noni területét” a szintén igényekkel fellépő ortodox csoportokkal szem-
ben, ugyanakkor a katolikus egyház további terjeszkedését is igyek-
szik megakadályozni, amint azt az Orosz Föderáció területén felállított
négy katolikus egyházmegye körül kirobbant viták tanúsítják. Akár
a nemzeti, akár a területi elvet hangsúlyozzák, mindkét esetben meg-
kérdőjeleződik a kereszténység egyetemes jellege és Jézus Krisztus egy-
házának katolicitása. Azzal az ortodoxok is tisztában vannak, hogy
a jelenlegi helyzet nem éppen eszményi. Számos vonatkozó kérdés-
re megoldásnak kellene születnie a már évtizedek óta tervezett Pán -
ortodox Szinóduson, amelynek előkészítése most új lendületet kapott.
Ahhoz, hogy lényegi előrelépések történjenek az ortodox–katolikus
párbeszédben, előbb a Pánortodox Szinódusnak el kell érnie, hogy
egyetértés szülessen magán az ortodoxián belül.

A harmadik kérdéskör az egyházi reform és az egyházi folyto-
nos ság viszonyát érinti. A hagyomány és a megújulás egymáshoz
rendelése a katolikus és az ortodox egyházban egyaránt igen kényes
dolognak számít, s ezért az egyházi vezetés mindkét részről igen
visszafogottan nyilatkozik róla. Az ortodox egyházat a hagyomány
egyházának szokás tartani. Számos ortodox büszkén vallja, hogy csak
az ő egyházuk őrizte meg változatlanul az ókori egyház hagyomá-
nyát. Az efféle vélekedések nem csupán azokat az ortodox egyház
struktúráiban bekövetkezett lényegi változásokat hagyják figyelmen
kívül, amelyeket a 15. századi események (a bizánci császárság vége),
a 18. századi fejlemények (Nagy Péter cár egyházreformja) és a 20.
századi átalakulások (az Oszmán Birodalom és az orosz császári be-
rendezkedés összeomlása) hoztak magukkal, de merev tradicionaliz -
musba is csúsznak, amelynek tükrében a hit élő fejlődése megrekedt
valahol a 10. és a 14. század között elhelyezett fiktív időpontban. Az
ilyen tradicionalista felfogásokkal szemben a párizsi Saint-Serge teo-
lógusai azt hangsúlyozzák, hogy az ortodox egyház a Szentlélek egy-
háza, amelyből soha nem hiányzott a hagyomány élő fejlődése, s ezért
igazodni tudott új kulturális kontextusokhoz, és egymástól nagyban
eltérő társadalmakban tudta inkulturálni a keresztény hitet. Az orto-
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dox egyházat gyakran éri az a vád, hogy szerencsétlenségére nem
ment át felvilágosodási folyamaton. A magam részéről viszont nem
kívánom ortodox testvéreinknek, hogy rövid idő leforgása alatt men-
jenek végig azon a tanulási folyamaton, amelyet a mi egyházunk több
mint kétszáz éven át abszolvált. Csakhogy, hangsúlyozza ma már sok
ortodox teológus is, az ortodox teológia sem kerülheti el, hogy szá-
mot vessen a modernitás és a posztmodern felvetette problémákkal.
Katolikus részről elsősorban a II. Vatikáni zsinat nézett szembe a mo-
dernitás kérdéseivel. Sajnálatos módon az utóbbi években katolikusok
is fogalmaztak meg súlyos kifogásokat a katolikus egyház posztkonci -
liá ris fejlődésével kapcsolatban. Bizonyos körök szemében megren-
dítette a katolikus identitást, hogy a zsinat radikális fordulatot és nyi-
tást hirdetett. XVI. Benedek pápa már első hivatali évében fontos
beszédet intézett a bíborosi kollégiumhoz a zsinat hermeneutikájáról,
s hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a „diszkontinuitás hermeneuti-
káját”. Figyelemre méltó, hogy ugyanakkor nem a „folytonosság her-
meneutikája” mellett állt ki, hanem a „reform hermeneutikájáról”
szólt, amely megőrzi a hagyományos örökséget, de „korunk szük-
ségleteivel” is számot vet. A pápa szerint az a feladatunk, hogy meg-
felelőképpen „ötvözzük a hűséget és a dinamikát”. A folytonosság
megőrzésének és a reformok vállalásának ötvözése valamennyi egy-
házhoz kihívást intéz. Szembe kell néznünk ezzel a kihívással, más-
különben a múltba ragadva a hagyományos formákhoz ragaszko-
dunk, ahelyett, hogy helyet teremtenénk a jövőben a keresztény
hitnek, s így megnyitnánk az utat Isten országának.

Azt vizsgálva, hogy milyen esélyek kínálkoznak az ortodox–katoli-
kus párbeszéd előmozdítására, véleményem szerint nem követhetjük
el azt a hibát, hogy megpróbálunk hátat fordítani a problémás ténye-
zőknek, s más területeket állítunk előtérbe, például a liturgiát és a spi-
ritualitást. Határozott álláspontom, hogy a fontos elméleti kérdések
feltérképezése egyszersmind az ökumenikus folyamatok szempont-
jából is biztosít pozitív lehetőségeket. Ha tudatosítjuk, hogy a primá-
tus és a szinodalitás viszonya nem pusztán a katolikus egyházon belül
jelent nehézséget, s a nemzeti kötődés és a keresztény egyetemesség
viszonyának helyes meghatározása nemcsak az ortodoxiának prob-
léma, éppen ellenkezőleg: a két terület — akárcsak a reform és a foly-
tonosság viszonya — mindkét egyházat kihívás elé állítja, akkor meg-
próbálhatunk közösen megoldást találni arra, hogy a jövőben miként
határozható meg az említett tényezők viszonya. Ehhez tudatosíta-
nunk kell, hogy a második évezred során érvényes ekkléziológiai mo-
dell a harmadik évezredben talán már nem lehet irányadó. Ortodox
részről rendszeresen kiemelik, hogy az első évezred modelljét kell ala-
pul vennünk. Joseph Ratzinger pápává választását ortodox részről
alighanem azért is üdvözölték egyhangúlag, mert sok ortodox teoló-
gus emlékezett még következő híres szavaira: „A primátus kérdésé-
ben Rómának nem szabad többet követelnie a Kelettől annál, mint

3. A lehetőségek
megragadása
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ami az első évezredben gyakorlati és elméleti téren megvolt.” Ratzin -
ger állítása első pillantásra könnyen belátható és logikus. Mégsem tud
megoldást kínálni a primátus sokat vitatott kérdésére, egyszerűen
azért, mert a mai napig nem sikerült közösen tisztázni, hogy milyen
volt az első évezredben a primátus elmélete és gyakorlata. Elképzel-
hető, hogy történeti kutatások nyomán egyszer majd kialakul közös
álláspont a primátus korai elméletéről. Ez azonban nem jelenti, hogy
a gyakorlat mindig összhangban volt az elmélettel. Azt is figyelembe
kell vennünk, hogy a harmadik évezred globalizált világában az első
évezredhez képest teljesen új módon kell gyakorlati formát öltenie a
primátusnak. Éppen ezért a primátus kérdése nem a múlt alapján,
hanem a jövőre való közös felkészülés alapján oldható meg. Valószí-
nűleg pontosan ez volt II. János Pál pápa szándéka, amikor Ut unum
sint kezdetű ökumenikus enciklikájában arra hívta a többi keresztény
egyház képviselőit, hogy vele együtt gondolkodjanak a primátus gya-
korlásának olyan formájáról, amely nem fosztja meg őket küldetésük
lényegi elemeitől, de összhangban van az új szituációval (UUS 95).

Ugyanez mondható el a nemzet és az egyetemesség problémájá-
ról. Egyházaink egyetértenek abban, hogy a kereszténység nem el-
vont tanítás, hanem élő hit, amelyet inkulturálnunk kell a különböző
kontextusokban. Az első évezredben a keresztény hit elsősorban a
római, a görög és a szír kultúrába épült be. Az ezredfordulón új hatá-
sok is érvényesültek: a frank, a germán és a szláv kultúra. Az egész vi-
lágra kiterjedő misszió nyomán a 16. és a 18. század között új kultú-
rák kerültek érintkezésbe a kereszténységgel, amelyet az akkoriban a
kereszténység egyetemes formájának tekintett nyugati berendezke-
dés gyakran teljesen átalakított. A 19. századi Európában szorosan
összefonódott egymással az egyház és a nemzet. Ortodox részről
ugyan elítélték az etnophületizmust, az egyházat túl szoros szálakkal
a nemzethez kötő felfogást, de olyan szoros kötelékbe került egy-
mással az egyház és a nemzeti kultúra, hogy a mai napig minden
orosz potenciális ortodoxnak és minden lengyel potenciális katoli-
kusnak számít. A nemzeti konfliktusok gyakran felekezeti mázt vagy
alapot kaptak, s ezért például a mai napig súlyosan terhelt a szerbek
és a horvátok viszonya. Ma már viszont egy sor olyan ökumenikus
projekt működik, amelynek célja a healing of memories, az emlékezet
meggyógyítása. Megítélésem szerint azonban az ilyen projekteknél
gyakran felcserélődik a helyes sorrend: a healing of memories előtt a
dealing of memoriesnek kellene sorra kerülnie, vagyis mielőtt meggyó-
gyítanánk az emlékezetet, előbb meg kellene tanulnunk, hogyan bán-
junk vele. Úgy vélem, hogy az ukrán és román ortodox és egyesült
egyházak közötti konfliktusok terén is fontos ez az alaptétel.

Vegyük szemügyre röviden a harmadik problémás területet, az
egyházi reform és folytonosság viszonyát, illetve az ökumenikus pár-
beszéd idevágó lehetőségeit. Először is alighanem ennek a területnek
az ökumenikus megvitatása lehetne a könnyebb feladat, hiszen egy-
értelmű, hogy e szempontból egyik fél sem léphet föl a másik tanító-

Egyetemesség

Hagyomány és reform
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mestereként. Mindkét egyház hangsúlyozza az apostolok egyházá-
val meglévő folytonosságát. Mindkét egyházban egyaránt van példa
sikeres és elvetélt reformokra. Mindkét egyházban vannak tradicio-
nalista körök, amelyek minden reformban az egyház identitását fe-
nyegető veszélyt látnak, s többnyire az ökumenikus párbeszédtől is el-
zárkóznak. Érdekes, hogy tradicionalizmusuk gyakran 17–19. századi
katekizmusokat és liturgikus könyveket, vagyis az egyház történetét
tekintve meglehetősen kései „hagyományokat” tart mércének. A tra-
dicionalisták nem látják, hogy rituális és nyelvi készletük nem az
egyház változhatatlan hagyományát, hanem évszázadokon át tartó
hagyományozási folyamat eredményét tükrözi. A hagyomány óha-
tatlanul megmerevedik, ha nem változik. A hit elhal, ha nem illeszke -
dik az adott történelmi kontextushoz. Ezért számos 20. századi orto-
dox teológus az egyház „élő hagyományáról” beszél, amely azonban
csak akkor őrzi meg elevenségét, ha nyitott a változásokra. Ha öku-
menikus kontextusban az egyház hagyományáról esik szó, könnyen
visszahúzó tendenciák jutnak eszünkbe. Valójában azonban a traditio
áthagyományozást, továbbadást jelent. Más szóval a jövőre irányul, a
hit továbbadása a célja. Ezért Joannis Zizioulas és sok más kortárs or-
todox teológus nagy hangsúlyt helyez az egyház eszkatolo gikus di-
menziójára. Az egyház nem csupán őrzi az apostolok hagyományát,
de előre is nyúl Isten országára, amely az egyház révén már ebben a
világban hatékonyan jelen van. Ebben az eszkato lo gikus perspektí-
vában olyan dinamikus erő rejlik, amelynek tükrében az egyházi re-
formok már nem a folytonosság ellenségeinek, hanem a jövő felé ve-
zető út lépéseinek mutatkoznak. Ennélfogva a második részben vázolt
problémás területek kivétel nélkül pozitív lehetőségeket is kínálnak az
ökumenikus párbeszéd előrehaladásához.

Ha ezután megpróbáljuk megfogalmazni, hogy az ortodox–katolikus
párbeszéd keretében milyen utakon törekedhetünk az egységre, azt
kell állítanunk, hogy nem kell egészen új utakat találnunk vagy kita-
lálnunk, hanem arra kell ügyelnünk, hogy milyen utakon járt az egy-
ház a múltban és miként mozgott a második részben felvázolt pólu-
sok között. Ha készek vagyunk törekedni az egységre, tudatosítanunk
kell, hogy nem strukturális, hanem élő egység a célunk, nem szellemi,
hanem lelki, nem helyreállított, hanem újra felfedezett egység.

Hogy mire gondolok? A keresett egység nem strukturális jellegű,
hanem megélt valóság. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az
egyháznak ne lenne szüksége struktúrákra, s kizárólag karizmati-
kus csoportosulást alkotna. Az ortodoxok és a katolikusok között
egyetértés van az egyház alapstruktúráival, például a püspöki struk-
túrával kapcsolatban. Ezeken az alapstruktúrákon túlmenően azon-
ban nincs szükség valamiféle uniform szervezeti struktúrára, hanem
megélt egységet kell elérnünk, amely a püspökök, a teológusok és a
hívek élő kapcsolatával jár együtt. Ezért ha az egység nyomában já-
runk, személyes kapcsolatokat kell lehetővé tennünk: testvérközös-

4. Az egység nyomában
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ségek alakulhatnak, kolostorok vehetik fel a kapcsolatot egymással,
ortodox és katolikus püspökök közös konferenciákat szervezhetnek.

Azt is mondtam, hogy nem szellemi, hanem lelki egységre kell
törekednünk. Az ortodoxok és a katolikusok évszázadok óta más-
más szellemi világban élnek, eltérő gondolkodásformát alakítottak
ki, eltérő filozófiai szemléletmódokat sajátítottak el, és önálló szel-
lemi kultúrát építettek ki. Véleményem szerint nem cél, hogy egy-
ségesítsük ezeket az eltérő szellemi kultúrákat. A II. Vatikáni zsinat
ökumenikus dekrétuma szerint „mind Keleten, mind Nyugaton
más-más módszerhez és eljáráshoz folyamodtak a kinyilatkoztatott
igazság feltárásában” (UR 17); a zsinat továbbá megállapítja, „hogy
hol az egyik, hol a másik fogta fel megfelelőbben, vagy világította
meg jobban a kinyilatkoztatott hittitkok egyes szempontjait. Ennél-
fogva többnyire nem arról van szó, hogy teológiai fogalmazásaik el-
lenkeznek egymással, hanem inkább arról, hogy kiegészítik egy-
mást” (uo.). A hagyományok nak ez a komplementaritása kioltódna,
ha megpróbálnánk egységesíteni szellemi világainkat, ha megpró-
bálnánk összeolvasztani gondolkodási horizontjainkat. A szellemi
világban meglévő legitim sokféleségnek ugyanakkor lelki egysé-
gen kell alapulnia. Az említett dekrétumban a II. Vatikáni zsinat az
egész ökumenikus mozgalom lelkének nevezi a lelki ökumeniz-
must. A bevezetésben már utaltam arra, hogy sok nyugati keresz-
tény csodálja a keleti liturgiát és spiritua litást. A lelki egység nem
alakítható ki egyoldalúan. Ezért annak érde kében is erőfeszítése-
ket kell tennünk, hogy az ortodox hívők megismerjék a Nyugat val-
lási kincseit. Kívánatosnak tartanám például, ha több nyugati misz-
tikus írásait fordítanák le keleti nyelvekre. Ily mó don meg tudnánk
mutatni ortodox párbeszédpartnereinknek, hogy a nyugati egyház
a középkorban — a teológiai értekezések keltette látszat ellenére
— egyáltalán nem kövült bele skolasztikus tanrendszerekbe, hanem
eleven spiritualitásnak is otthont adott. Ortodox részről már tör-
téntek kísérletek a nyugati kereszténység örökségének integrálá-
sára, gondoljunk csak Jonafan érsek gregorián dallamokat meg-
szólaltató Aranyszájú-liturgiájára vagy Hilarion érsek karácsonyi
oratóriumára és Máté-passiójára. Az ilyen bátorító példákból azon-
ban még sokkal többre lenne szükség ahhoz, hogy a keleti és a nyu-
gati egyház valóban át tudja adni egymásnak a kincseit.

Nem helyreállított, hanem újra felfedezett egység — ezzel két dol-
got szeretnék aláhúzni. Először is azt, hogy egyházaink között soha
nem szakadt meg teljesen az egység. A szakadás nem hatolt hitünk
gyökereiig. Ezért nem kell helyreállítanunk az egységet, hanem újra
fel kell fedeznünk közös gyökereinket, hogy új erők fakadhassanak
belőlük. Ha észre tudjuk venni és megbecsüljük a megélt hit for-
máinak sokféleségét, tudatában vagyunk a problémás területeknek,
és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az ökumenikus
közeledéshez nyújtanak, akkor Isten segítségével siker koronáz-
hatja az egységre törekvő erőfeszítéseinket.

Lelki egység

Újra felfedezett egység

Görföl Tibor fordítása
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